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CAIO CAMPELLO DE MENEZES 
 
 
 
Dados pessoais 
_______________________________________________________________________ 
 
Brasileiro, advogado, casado, 42 anos (26.3.1977) 
Endereço Comercial: 
 

Av. Magalhães de Castro, 4.800 – Cidade Jardim Corporate Center 
Capital Building 24º andar 
Cidade Jardim 05676-120 
São Paulo, SP, Brasil. 

 
Telefone Comercial: + 55 11 3750 3501 
Celular:   + 55 11 98986 8908 
E-mail:   campello@manasserocampello.com.br 
LinkedIn:  https://www.linkedin.com/in/caio-campello-de-menezes/ 
 

 
Perfil profissional 
_______________________________________________________________________ 
 
Atua como advogado e árbitro baseado em São Paulo, Brasil. Possui +20 anos de experiência em arbitragens 
comerciais domésticas e internacionais, envolvendo grandes empresas e instituições financeiras. Conta com 
ênfase em controvérsias nos setores de infraestrutura, óleo e gás e energia, bem como em assuntos 
relacionais a mercado de capitais e governança corporativa. Possui experiência em arbitragens 
administradas pelas principais câmaras de arbitragem no Brasil e no mundo. Possui experiência profissional 
e acadêmica em Londres, sendo reconhecido por Chambers & Partners como referência em Arbitragem há 
10 anos consecutivos. Formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), com Mestrado 
(LL.M.) pela Universidade de Londres em “International Dispute Resolution” e Curso em “Negotiation Skills: 
Strategies for Increased Effectiveness” pela Universidade de Harvard. Cursou o “ICC Academy for Latin 
America”, bem como o “ICC Masterclass for Arbitrators”, em Nova Iorque e em São Paulo, todos voltados 
para formação de árbitros. Escreveu artigos para revistas especializadas em arbitragem e participa de 
conferências nacionais e internacionais sobre arbitragem como palestrante e participante. 
 
 
Experiência profissional 
_______________________________________________________________________ 
 
Manassero Campello Advogados       (São Paulo)  
2013 - Presente 
Sócio Fundador – Arbitragem e Contencioso 
 
Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP   (São Paulo)  
2011 - 2013 
Sócio – Arbitragem e Contencioso 
 
Lefosse Advogados in cooperation with Linklaters LLP     (São Paulo)  
2006 - 2011 
Head – Arbitragem e Contencioso 
 
Linklaters LLP           (Londre s)  
2011 
Foreign Counsel – Arbitragem Internacional 
 
Mattos Muriel Kestener Advogados       (São Paulo)  
2005 - 2006 
Associado Sênior - Arbitragem 
 
Pinheiro Neto Advogados        (São Paulo)  
1996 - 2005 
Estagiário / Associado – Arbitragem e Contencioso 
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Educação 
_______________________________________________________________________ 
 
University of London         (Londres)  
2003 - 2004 
Mestrado (LL.M) – International Dispute Resolution 
 
 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP    (São Paulo)  
1995 - 1999 
Bacharel em Direito 
 
 
Premiações 
_______________________________________________________________________ 
 
Bolsa de Estudos concedida pelo Conselho Britânico em 2003 - British Council Scholarship (Chevening 
Award) on behalf of the Foreign and Commonwealth Office 
 
Reconhecido por Chambers & Partners (Global and Latin America) como líder na prática de Arbitragem 
(2011-2020) 
 
Cursos 
_______________________________________________________________________ 
 
International Chamber of Commerce – ICC   (São Paulo, Bogotá, Miami e Cidade do México) 
2016-2018 
Curso – ICC Academy for Latin America 
 
 
International Chamber of Commerce – ICC      (Nova Iorque) 
2016 
Curso - Masterclass for Arbitrators 
 
Harvard University         (Boston)  
2012 
Curso - Negotiation Skills: Strategies for Increased Effectiveness     
 
 
Conferências 
_____________________________________________________________________ 
 
Participação em dezenas de eventos de arbitragem no Brasil, Inglaterra, França, Estados Unidos, Holanda, 
Bélgica e Alemanha. 
 
Conferencista em dezenas de eventos de arbitragem no Brasil, Inglaterra e Holanda. 
 
 
Experiência acumulada em arbitragens (como advogado e árbitro) (seleção) 
_______________________________________________________________________ 
 
Arbitragem relacionada à gestão de carteira de imóveis administrada pela Câmara de Conciliação, Mediação 
e Arbitragem (CIESP/FIESP). 
 
Arbitragem relacionada à empresa brasileira do setor de eletromecânica administrada pelo Centro de 
Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC). 
 
Arbitragem relacionada a empresas brasileiras do setor de construção administrada pela Câmara de 
Arbitragem da Fundação Getúlio Vargas (FGV). 
 
Arbitragem relacionada ao término de joint venture com empresa brasileira do setor petroquímico (CAM-
CCBC). 
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Arbitragem relacionada a investimentos aportados e má gestão de empresa no setor de alimentos e saúde 
(CAM-BOVESPA). 

 

Arbitragem relacionada à construção de planta industrial para produção de aço administrada pelo Centro de 
Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM– CCBC). 
 
Arbitragem relacionada à construção de estádio de futebol no Brasil administrada pelo Centro de 
Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM– CCBC). 
 
Arbitragem relacionada à construção de terminal seco de containers administrada pela Câmara de 
Mediação e Arbitragem do Instituto de Engenharia (Instituto de Engenharia). 
 
Arbitragem relacionada a contrato de compra e venda de automóveis importados administrada pela Câmara 
de Conciliação, Mediação e Arbitragem (CIESP/FIESP). 
 
Arbitragem relacionada à construção de usina de fabricação de cerveja administrada pelo Centro de 
Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM– CCBC). 
 
Arbitragem relacionada à construção de linha de metrô na Cidade de São Paulo administrada pelo Centro de 
Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM– CCBC). 
 
Arbitragem envolvendo Consórcio de Construção no setor de óleo e gás administrada pelo Centro de 
Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM– CCBC). 
 
Arbitragem relacionada à comercialização de álcool em arbitragem internacional administrada pela London 
Court of International Arbitration (LCIA). 
 
Arbitragem relacionada a contrato de infraestrutura administrada pelo Centro de Arbitragem e Mediação da 
Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM– CCBC). 
 
Arbitragem relacionada a contrato de infraestrutura administrada pela Câmara de Conciliação, Mediação e 
Arbitragem (CIESP/FIESP). 
 
Arbitragem relacionada à construção de oleoduto no Brasil administrada pela London Court of International 
Arbitration (LCIA) segundo as Regras de arbitragem da UNCITRAL. 
 
Arbitragem envolvendo membros de consórcio para construção de linha de metrô na Cidade de Fortaleza 
administrada pela I International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC). 
 
Arbitragem relacionada à construção administrada pela Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem 
(CBMA). 
 
Arbitragem relacionada à construção de usina termelétrica administrada pelo Centro de Arbitragem e 
Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM– CCBC). 
 
Arbitragem envolvendo o setor de telecomunicação administrada pela International Court of Arbitration of 
the International Chamber of Commerce (ICC). 
 
Arbitragem envolvendo o setor automobilístico administrada pela International Court of Arbitration of the 
International Chamber of Commerce (ICC). 
 
Arbitragem envolvendo o setor de mineração administrada pela Associação Brasileira de Direito Marítimo 
(ABDM). 
 
Arbitragens envolvendo conglomerado de empresas estrangeiras do setor de energia administradas pela 
Câmara de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC). 
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Arbitragem envolvendo o setor de energia administrada pela Câmara de Arbitragem da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV). 
 
Arbitragem envolvendo o setor bancário administrada pela International Centre for Dispute Resolution 
(ICDR-AAA) segundo as regras de arbitragem da UNCITRAL. 
 
Arbitragem envolvendo concessionária de serviço público administrada pela International Court of 
Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC). 
 
Arbitragem envolvendo implementação de sistemas de tecnologia administrada pela International Court of 
Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC). 
 
Arbitragem envolvendo setor de telefonia celular administrada pela International Court of Arbitration of the 
International Chamber of Commerce (ICC). 
 
 
Publicações (seleção) 
_______________________________________________________________________ 
 
“A SWOT analysis on arbitration in Brazil” (publicado no Capítulo sobre Arbitragem na publicação Chambers 
& Partners (Latin America) em 2015 
 
“Como barrar as táticas de guerrilha em arbitragens internacionais? (Revista Brasileira de Arbitragem – 
publicação prevista para março/2015) 
 
“Voto dissidente em arbitragens comerciais internacionais” (Revista de Arbitragem e Mediação, vol. 8) 
 
“O papel do amicus curiae nas arbitragens” (Revista de Arbitragem e Mediação, vol. 12) 
 
 
Associações 
_______________________________________________________________________ 
 
International Chamber of Commerce (ICC) – Comitê de Arbitragem para América Latina  
 
Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAR) 
 
 
Ordem dos Advogados 
_______________________________________________________________________ 
 
Admitido pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SP 174.393)   (São Paulo) 
 
 
Idiomas 
_______________________________________________________________________ 
 
Português (nativo) 
Inglês (fluente) 
Espanhol (intermediário) 


